
 

 

  

Regulament de organizare și desfășurare a Școlilor de vară  

finanțate prin programul ROSE 

 

 Prezentul regulament de organizare a Școlilor de vară derulate la UAIC prin 

programul ROSE are drept scop crearea cadrului organizatoric necesar asigurării 

condițiilor de siguranță pentru activităţile desfăşurate în campusul universitar. 

Regulamentul se aplică tuturor elevilor participanți. 

 

UAIC are următoarele obligații: 

 

1. Să aplice cu strictețe toate măsurile de siguranță recomandate de autorități în vederea prevenirii și 

limitării îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus (COVID-19); 

2. Să asigure personalul necesar implementării măsurilor de siguranță pentru prevenirea și limitarea 

îmbolnăvirilor cu COVID-19; 

3. Să asigure masa și cazarea elevilor participanți pe toată durata implementării programului;   

4. Să ofere elevilor din cadrul programului camere cu dotările corespunzătoare folosinţei pentru 

destinaţia de locuinţă; 

5. Să asigure curăţenia în spaţiile de folosinţă comună ale căminului (holuri, oficii, săli de lectură, scări, 

grupuri sanitare) şi în spaţiile exterioare aferente căminului; 

4. Să asigure paza la intrarea în cămin, inclusiv pe timp de noapte;  

5. Să asigure distribuirea lenjeriei conform normelor igienico-sanitare şi a sacilor menajeri pentru fiecare 

cameră; 

6. Să asigure îndrumare și asistență  elevilor prezenți în programul „școala de vară”, pe toată perioada 

în care se desfașoară activități; 

7. Să semnaleze orice abatere disciplinară sau încălcare a acestui regulament părinților sau tutorilor 

legali ai elevului; 

8. Să asigure logistica și materialele necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților; 

9. Să asigure o listă cu datele de contact ale managerului de proiect, ale voluntarilor/consultanților 

individuali responsabili; 

10. Să ofere sprijin și consultanță pentru toate activitățile / situațiile legate de prezența în campusul 

universitar. 

 

 

  Elevii participanți au următoarele obligații: 

 

1. Să respecte cu strictețe toate măsurile de siguranță pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul 

Coronavirus (COVID-19), așa cum vor fi acestea comunicate și implementate de organizatori. 
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2. Să coopereze cu medicii de campus în cursul efectuării de către aceștia a controalelor specifice (prelevare 

temperatura, test rapid, etc.) 

3. Să anunțe organizatorii și personalul medical din campus despre apariția oricăror simptome respiratorii 

și/sau digestive.  

4. Să participe la toate activitățile incluse în programul școlii de vară, acestea fiind OBLIGATORII. Elevii 

vor certifica sub semnătură proprie participarea la activități, 

5. Să evite cu desăvârșire orice forme de agresiune fizică, verbală sau manifestarea unor comportamente 

indecente, care nu respectă normele etice și morale; 

6. Să nu se deplaseze, nici măcar în afara programului de activități, decât în grup organizat, sub sub 

supravegherea consultanților individuali sau a voluntarilor din cadrul proiectului;  

7. Să respecte prevederile Regulamentului de cazare al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, 

regasit pe site-ul universitatii (http://www.uaic.ro/wp-

content/uploads/2013/12/15RegulamentulServiciilorpentruStudenti.pdf – capitolul al III-lea);  

8. Să permită organizatorilor accesul în camere pentru verificarea modului de respectare a prevederilor 

prezentului regulament; 

9. Să folosească, în mod corespunzător, bunurile din inventarul căminului, precum și pe cele puse la 

dispoziție de cantină,  

10. Să folosească, în mod corespunzător, instalaţiile electrice şi sanitare, să închidă robineții de apă după 

utilizarea chiuvetelor sau a dușurilor, să nu degradeze instalaţiile sanitare, electrice şi mobilierul pe care 

l-au primit în folosinţă la cazarea în cămin. Pentru pagubele produse voluntar în camere și spațiile 

comune, vinovații vor răspunde material; 

11. Să nu efectueze nicio modificare în spaţiul oferit pentru cazare sau la instalaţiile aferente şi să nu schimbe 

destinaţia acestora; să nu folosească improvizaţii electrice sau de altă natură în spaţiul din cămin; 

12. Să păstreze curățenia și să respecte normele igienico-sanitare (inclusiv pe cele recomandate în vederea 

prevenirii și limitării îmbolnăvirilor cu COVID-19) în camera în care sunt cazați, la cantină și în 

spațiile comune. 

13. Să respecte normele legate de P.S.I., de prevenire, apărare și stingere a incendiilor. Pentru îndeplinirea 

cerinţelor esenţiale privind securitatea la incendiu, este interzisă folosirea surselor de aprindere în 

camerele de cămin, a mijloacelor care produc şi întreţin arderea; 

14. Să anunţe administraţia despre apariţia eventualelor defecţiuni ale instalaţiilor căminului; 

15. Să se legitimeze la solicitarea personalului de pază, a organelor de poliţie şi a altor persoane autorizate 

care exercită controlul în cămin; 

16. Să păstreze liniștea în cămin între orele de odihnă (22.00 - 07.00); 

17. Să respecte normele de acces în cămin şi să se asigure prin mijloace corespunzătoare împotriva accesului 

în încăpere a persoanelor străine de cameră, în absenţa titularilor de contract; să nu permită accesul şi 

staționarea în cameră, în intervalul 22.00-07.00 a altor persoane decât cele cazate în camera respectivă; 

18. Să nu introducă şi să nu consume în cămin băuturi alcoolice, droguri, substanţe halucinogene, să nu 

fumeze în camere, pe holuri, grupuri sanitare, oficii și alte spații; 

19. Să nu folosească camera şi spaţiile de folosinţă comună pentru activităţi comerciale de orice natură; 

Să respecte programul de servire a mesei, precum și programul celorlalte activități educative, recreative 

sau administrative. 
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